ПРОЕКТ 2015-1-BG01-KA102-013913
„Усвояване на практически умения в конкурентна среда за реализация на
пазара на труда“
Програма „Еразъм +“, КД1- „Образователна мобилност на граждани“,
сектор „Професионално образование и обучение“

КРИТЕРИИ
за подбор на ученици от XІ и XІI клас, обучаващи се в специалност "Компютърни техники и
технологии“ и специалност "Промишлена електроника“ за включване в четвърти поток от целева
група по проект 2015-1-BG01-KA102-013913

„Усвояване на практически умения в конкурентна среда за реализация на
пазара на труда“
през учебната 2016/2017 година

Период на мобилността: 01.04.2017 – 14.04.2017 г.
Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа-подбор
по документи и интервю.

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:
точки
CV:
-

Правилно и коректно представена лична информация;
Уместно представени лични умения и компетенции.
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Мотивационно писмо за участие в мобилността:
- Кандидатът притежава висока мотивация за участие в мобилността;
- Личностните му качества отговарят на потребностите на екипа и изискванията на
проекта.
Персонално дигитално портфолио:
- Съответствие на съдържанието от портфолиото с изискванията на проекта;
- Качество и творчески подход в изпълнението на портфолиото;
- Оригиналност и естетичност на оформлението;
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Презентация с информация за културата, историята и икономиката на гр. Йена,
провинция Тюрингия, Германия:
Технически умения за работа с Power Point;
Естетичност и оригиналност;
Пълнота и уместност на представената информация.

30

„Европейска мобилност за успешен професионален старт“
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ИНТЕРВЮ - 07.10.2016 г.
точки
Ниво на владеене на английски език;
Презентационни и комуникативни умения;
Представяне на аргументирани отговори;
Инициативност и организираност.
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Окончателният състав /12 ученици/ на четвъртата мобилност от целевата група по проекта
ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.
Резултатите от подбора ще се обявят на сайта, на фейсбук профила на училището и на
информационно табло, до два дни след провеждане на интервюто.

„Европейска мобилност за успешен професионален старт“

